કોરોનાવાઈરસ (Covid19) માગર્ દશર્ન ક� ગાઈડન્સ
�ુજરાતી / GUJARATI

COVID-19 એ કોઈ એક નવી માંદગી-બીમાર� છે ક� � તમારા ફ�ફસાઓ અને વા�ુ માગર્ને (એરવેઈઝ) અસર કર� શક� છે . તે
કોરોનાવાઈરસ (coronavirus) નામના અિત� ૂ�મ જ�ુ
ં દ્વારા થાય છે .
જો તમને હોયઃ

• ��ુ શર�ર�ું ઉષ્ણતામાન ક� તાવ – તમાર� છાતી અથવા પીઠ ઉપર સ્પશર્ કરવાથી તમને ગરમ લાગી શક�
• કોઈ એક નવી, ચા�ુ- સતત ઉધરસ (કફ) – આનો અથર્ એવો થાય ક� તમે વારં વાર ઉધરસ ખાવા�ું શ� ક�ુર્ છે
તમાર� ઘરમાં રહ�� ું જોઈએ.

ુ ી ઘર� રહ��?ુ
ક�ટલા લાંબા સમય �ધ
• રોગના લક્ષણો ધરાવતી કોઈ પણ વ્ય�ક્તએ ઓછામાં ઓછા 7 �દવસો માટ� ઘર� રહ�� ું જોઈએ.
• જો તમે બી� લોકો સાથે રહ�તા હો, તો તેઓએ ઘરની બહાર ચેપ (ઈન્ફ�કશન) ફ�લાવવા�ું ટાળવા, ઓછામાં ઓછા 14
�દવસો માટ� ઘર� રહ�� ું જોઈએ,

• 14 �દવસો પછ�, તમાર� સાથે રહ�તી કોઈ પણ વ્ય�ક્ત ક� �ઓને રોગના �ચહ્નો ન હોય તેઓ તેઓના સામાન્ય િનયિમતક્રમ
ક� �ટ�નમાં પાછા વળ� શક�.

• પણ, જો તમારા ઘરમાંની કોઈ પણ વ્ય�ક્તને આવા લક્ષણો ક� �ચહ્નો લાગે તો, તેઓએ તેઓના રોગના લક્ષણોની
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થાય ક� તેઓ 14 કરતાં વધાર� �દવસો માટ� ઘરમાં હોય.

• જો તમે એવી કોઈ વ્ય�ક્ત સાથે રહ�તા હોય, ક� �ઓ 70 વષર્ની વયના અથવા તેનાથી મોટ� �મરના હોય, તેઓને લાંબા
સમયની કોઈ શાર��રક �સ્થિત ક� િવ�ૃ િત હોય, સગભાર્વસ્થામાં હોય, અથવા તેમની ઈમ્� ૂન િસ�સ્ટમ ક� રોગપ્રિતકારક તંત્ર
નબ� હોય, તો તેઓને 14 �દવસો માટ� રહ�વા બી�ુ કોઈ અન્ય સ્થળ શોધવાનો પ્રયત્ન કરો.

• જો તમાર� ઘર� સાથે ભેગા રહ�વા�ું હોય તો, શકય હોય તેટલા એક બી�થી �ૂ ર રહ�વાનો પ્રયત્ન કરો.

ઘર� રહ�વા િવષે સલાહ- � ૂચન

નોકર�, સ્�ૂલ, �પી સ��રઝ, ફામર્િસ અથવા

�ુ દ�- અલગ સગવડતાઓનો ઉપયોગ કરો

હો�સ્પટલ જશો ન�હ

અથવા ઉપયોગ વચ્ચે સ્વચ્છ રાખો

તમને પહ�ચાડવામાં આવેલ ખોરાક અને

�ુલાકાતીઓને આવવા દ� શો ન�હ

જો શકય હોય તો, એકલા � ૂઈ �ઓ

ઘ�ુ બ�ુ પાણી પીઓ

તમારા રોગના લક્ષણોમાં મદદ�પ બનવા

બી� લોકો સાથે ન�કના સંપકર્ થી �ૂ ર રહો

દવાઓ લો

િનયિમતર�તે તમારા હાથ � ૂઓ- સાફ કરો

પારાિસ�ટમોલ લેશો

માર� કયાર� NHS 111નો સંપકર્ કરવો જોઈએ?

• જો તમાર� બીમાર� એવી હોય ક� તમે સામાન્યર�તે � કંઈ પણ કરતા હોય, તે કર� ન શકો �મક� ટ�વી (TV) જોવા�ુ,ં
તમારા ફોનનો ઉપયોગ, વાંચન કરવા�ુ ં અથવા પથાર�માંથી બહાર નીકળવા�ુ ં

• તમને એ�ું લાગે ક� તમે ઘર� તમારા રોગના લક્ષણોને પહ�ચી વળ� શકો તેમ નથી
• તમાર� શાર��રક �સ્થિત વધાર� બગડતી જતી હોય
• 7 �દવસો પછ� તમારા રોગના લક્ષણો સારા થતા ન હોય
�ું NHS 111નો સંપકર્ ક�વી ર�તે કર� શ�ું ?
તમે NHS 111 online coronavirus service (NHS ઓનલાઈન કોરોનાવાઈરસ સેવા) નો ઉપયોગ કર� હવે
પછ� �ું કર�ું તેની મા�હતી મેળવો. જો તમને ઓનલાઈન સિવ�સની �ુગમતા- પ્રવેશ મળ� ન શક� તો, તમે111 ને ફોન કર�
શકો (ફોન કરવા આ મફત નંબર છે ). તમે તમાર� ભાષામાં ઈન્ટરિપ્રટર ક� અથર્ઘટન કરનાર વ્ય�ક્ત માટ� િવનંતી કર� શકો.

જો મને માર� ઈિમગ્રેશનની �સ્થિત િવષે �ફકર- �ચ�તા થતી હોય તો �ું થશે?
કોરોનાવાઈરસ (coronavirus) માટ�ની બધીજ NHS સેવાઓ દર� ક�દર� ક માટ� મફત ક� િવના � ૂલ્યની હોય છે , ક� �માં � ૂક�માં

(UK) તમારા ઈિમગ્રેશન દરજ્� પ્રત્યે ધ્યાન આપવામાં આવશે ન�હ. આમાં સમાવેશ થાય છે કોરોનાવાઈરસની તપાસકસોટ� અને સારવાર કરવાનો, પછ� ભલે પ�રણામ નકારાત્મક ક� નેગ�ટવ હોય. NHS હો�સ્પટલોને એવી સલાહ- � ૂચના
આપવામાં આવી છે ક� COVID-19 માટ� � લોકોની તપાસ- કસોટ� અથવા સારવાર કરવામાં આવે તેઓની ઈિમગ્રેશન
તપાસ કરવાની આવશ્યકતા હોતી નથી.

કોરોનાવાઈરસ (Coronavirus) ફ�લાવવા�ું અટકાવવા- બંધ કરવામાં �ું �ું મદદ કર� શ�ું ?
•

ખાતર� કરો ક� તમે સા�ુ અને પાણીનો ઉપયોગ કર�, ઓછામાં ઓછા 20 સેકન્ડસ માટ�, તમે વારં વાર તમારા હાથો સાફ� ૂઓ છો.

•

ઘરમાં રહ�વા માટ�ની સલાહ- � ૂચના અ�ુસરો

આ સલાહ- � ૂચન NHS હ�લ્થ એડવાઈસ એન્ડ ઈન્ફમ�શન ઉપર આધા�રત છે , અને તે � ૂક� ના (UK) દર� ક�દર� ક માટ� ની સલાહ છે ,
અને તે માટ� ક�ન્ટ્ર ઓફ ઓ�ર�જન ક� � ૂળ દ� શ પ્રત્યે ધ્યાન આપવામાં આવ�ુ નથી.

•

NHS માગર્દશર્ન: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

•

WHO માગર્દશર્ન: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

•

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-forvulnerable-people
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